
علككى لهككا الصككورة التقككاط عنككد المككرأة هككذه تكككون الثاني: ربما الشيء
هككذا علككى ذلك, فتصككور أشبه وما وكحل بماكياج تجميل أو جمال أحسن
وجككد يقولككون كمككا الطبيعككة علككى نظرهككا الخككاطب, فككإذا وتعطى الوجه
أنككه نرى البلء, فالذي يحصل وحينئذ وجه ول عين ل أنها ذلك, وجد خل ف
عنككد تبقككى قككد الصككورة هذه إن  ثم...الصور,  الخطيبان يتبادل أن يحرم

إليهككا بككالنظر يتمتككع الخطبككة إطل ق بعككد ولككو أيضا المخطوبة أو الخاطب
شاءت.  متى إليه بالنظر تتمتع أيضا شاء, وهي متى

الكككاميرا يعنككي الضككوء حبككس الصككور موضوع في ذكرتم : شيخ الطالب
فيهككا يغيككر عمليككة  وهنككاك... فككورا الصككورة وتخككرج الضككوء تحبككس التي

؟ ويجملها الوصا ف من المصور
شكككل فككي عمل لككه لن التحريككم فككي تككدخل هككذه أن : الظككاهر الشككيخ
. نعم الصورة

للذريعككة, ويبككاح سككدا التصككوير بككالتحريم يقككال ل  لمككاذا...:  الطككالب
؟ ذلك أشبه وما البطاقات مثل للضرورة

المصككور, عككن ل تصكوير هككو حيككث مككن التصككوير عن نتكلم : نحن الشيخ
فهككو سيئة غير كانت حرام, إذا فهو سيئة نيته كانت ونيته, إذا هو المصور

ا. حلل
رسكومات يرسكمون مكلفيكن الغيكر السكن صغار الصغار : بعض الطالب

علككى الكبكار علككى يحكرم كمككا عليهككم يحكرم هككذا أن نقكول لناس, فهككل
؟ المطردة القاعدة
ل الصككغير الصككغار, لكككن على حرم الكبار على حرم نعم, ما : أي الشيخ
أشككياء هنككاك منكه, ثككم يمنعكه لكم حيث وليه عليه يؤاخذ وإنما عليه يؤاخذ
شمس نجوم جبال الحيوان, شجر صور غير النسان بها يتسلى أن يمكن
العمككل, سككوء للنككاس زيككن الشككيطان بلء, يعنككي ممكن, لكككن بناء أنهار

اشككتباه بل محككرم هكو الكذي أو المشكتبه الشككيء هكذا يصكنعوا أن أمرهم
والنسان جميل هو ما المصنوعات بعض في مباح, الن شيء عن ويعدل
نعدل ذلك, فلماذا وغير ساعة قلم مصنوع, سيارة وهو إليه بالنظر يتمتع
شككيء عن فيه اشتباه ل محرم شيء إلى أو اشتباه فيه الذي الشيء إلى

مباح. 
وو:  القارئ هه يي ((  وح لل وه ل ا ول لل إإ وو إإ هه هههه هعو لد ون وفههدا إصههني إل لخ هه هم ون ولهه ددَني الهه
هد لم وح لل إه ا لل دب إل ون ور إمني ول وعدا لل لل ا دني هق هت إإ إهني لن هن ود وأ هبهه لع ون وأ إذَني للهه ون ا هعو لد وتهه

لن إن إم إه هدنو لل لمدا ال وي ول إن وء هت وجدا وندا دني وب لل لن ا دبي إم هت ور لر إم هأ لن ونو وم وأ إل لس دب هأ ور إل



ون إمني ول وعدا لل .]65:  [غافر)) ا
(( هو:  وتعالى تبارك الله قال الرجيم الشيطان من بالله : أعوذ الشيخ
تفيكد خبريكة الحكي: جملكة الدرس, هو مبتدأ ) هذا) هو إل إله ل الحي

حيككاة الحككي هنككا بككالحي المككراد إضككافي, لن حصر الحصر الحصر, وهذا
(( هو:  تعكككالى قال غيره, كما وفي فيه فيكون الحياة مطلق كاملة, أما

وجل.  عز لله فهي الكاملة الحياة ) أما) نوالحنيداة الموت خلق الذي
العموم, في نص للجنس النافية للجنس, ول نافية  ل)) هو إل إله (( ل

ولكه العربيكة اللغكة في مفعول بمعنى يأتي فعال مألوه, لن وإله: بمعنى
ا وفكراش وبنكاء غكراس مثل كثيرة شواهد إلكه, بمعنكى أشكبهها, إذن وم
مألوه. 

تهككواه وتعظيمككا, أي محبككة القلوب تألهه الذي معناه ؟ المألوه معنى وما
المككأمور, فعككل يكككون لككه, فبالمحبككة وتعظيمككا لككه محبككة إليككه وتميككل

المحذور.  ترك يكون وبالتعظيم
المحصور في الحكم إثبات حصر, والحصر  إل: أداة)) هو (( إلوقوله: 

إذا إشكككال, لنككك فيككه بقككي كككذلك المككر كان سواه, وإذا عما ونفيه فيه
عليككه أورد أو قلبككك علككى للحصككر, ورد ذلك إن هو, وقلت إل إله قلت: ل

أغنههت (( فمدا:  تعككالى قككال كمككا القككرآن بنككص الله دون آلهة هناك أن
(( نول:  تعككالى ) وقككال) اللههه دنون من َنيدعون التي آلهتهم عنهم

). ) آخر إلهدا الله مع تدع
إلككه ل حككق, أي وتقككديره محككذو ف ل خبر يقال: إن أن ذلك عن والجواب

ذكرنككا, لن الككذي الشكككال يككرد لككم التقدير هو هذا كان الله, وإذا إل حق
هههو الله بأن (( ذلك:  تعالى قال كما باطلة كلها الله سوى التي اللهة
العلههي هههو اللههه نوأن البداطل هو دنونه من َنيدعونه مدا نوأن الحق

تطمئن الذي هو الخل ص كلمة الكلمة هذه في هنا قررناه ) وما) الكبنير
التوحيككد وعلماء العربية علماء ك العلماء فيها اختلف فقد النفس, وإل إليه

أقوال.  ستة نحو تبلغ متعددة أقوال على ك
ل موجكود, وهكذا إلكه ل موجود تقديره محذو ف الخبر أن ذكر ومما
ذلككك مككن الله, لككزم إل موجود إله قلت: ل إذا باطل, لنك أنه شك

عبادتها تكون الله, وأن هي الله دون من تعبد التي اللهة تكون أن
الخككبر أن القككرآن عليككه دل مككا المتعيككن حككق, إذن حككق, وألوهيتهككا

الحههق هههو الله بأن (( ذلك:  تعالى لقوله حق تقديره محذو ف
).  ) البداطل هو دنونه من َنيدعون مدا نوأن



"المفسككر:   قككال)) الههدَنين لههه مخلصههنين (( فههدادعوهقككال: 
 وهككذا)) " الههدَنين لههه (( مخلصههنين )) اعبههدنوه (( فههدادعوه

قككال كما العبادة دعاء هنا بالدعاء المراد قاصرا, لن يعتبر التفسير
اللككه, والككذي هككو مسألة دعاء يدعى المسألة, فالذي ودعاء المفسر

علككى اقتصككر اللككه رحمككه المؤلككف الله, كككأن هو عبادة دعاء يدعى
العمككل, هككو الككدين  لن)) الههدَنين له (( مخلصنينلقوله:  العبادة
إخل ص. فالصككواب من فيه بد ول العمل من الدعاء يقال: إن ولكن

ودعككاء عبادة دعاء واسألوه, فهو اعبدوه  أي)) (( ادعوهقوله:  أن
طيب.  مسألة

لي, اغفر رب تقول: يا دعاء أنه واضح المسألة قائل: دعاء قال إذا
واضككح, مسألة دعاء مثل, هذا المسلمين وإخواننا أمري يسر رب يا

 ؟ دعاء العبادة كانت كيف لكن
لمككاذا سككألته لككو الحككال, لنككك بلسان الله يدعوا العابد الجواب: أن

بلسككان داع فهو عقابه, إذن وأخشى ثوابه لقال: أرجو ؟ الله عبدت
وفعلككه فاعككل اسككم الككدين, مخلصككين لككه مخلصككين الحككال, فككادعوه

خالصككا جعله غيره, يعني من الشيء نقى أي أخلص أخلص, ومعنى
لكه والكدعوة العبكادة منقيكن أي مخلصين إذن فيه, فمعنى شائبة ل

وحده. 
علككى الكريككم القككرآن فككي  الككدين: يطلككق)) الههدَنين : (( لهوقوله

الجزاء.  الثاني العمل, والمعنى الول معنيين: المعنى
الثاني ) ومن) دَنين نولي دَنينكم (( لكم:  تعالى قوله الول فمن
فيككه مككا القيامككة يككوم ) لن) الههدَنين َنيهوم (( مدالك:  تعالى قوله

مخلصههنينهنككا: ((  بككه الجزاء, والمككراد يوم يعني الدين عمل, فيوم
الدعاء, وقككوله: وهو عملكم له العمل, أي: مخلصين )) ؟ الدَنين له

الشككرك مككن لككه منقيككن بمخلصككين, أي  متعلككق" الشههرك " من
إشراكا.  عملكم في يكون ل بحيث

علككى الثنككاء تتضككمن جملككة  هككذه)) العدالمنين رب لله (( الحمد
حمككدا, وهككو يحمد حمد ربوبيته, والحمد: مصدر بعموم وجل عز الله

والتعظيم.  المحبة وجه على بالكمال المحمود وصف الحمد أعني
وصككف القككدح القككدح, لن بككه بالكمال, خرج المحمود فقولنا: وصف

بالنقص.  الموصو ف
المككدح المككدح, لن بككه والتعظيككم, خككرج المحبككة وجككه وقولنا: علككى



للخككو ف, فربمككا يكككون للتعظيم, قككد ول للمحبة يكون ل قد المجرد
للخككو ف ولكككن لتعظيمككه ول لمحبتككه ل جككائرا سلطانا الرجل يمدح

وتعظيم.  محبة عن إل يصدر فل الحمد منه, أما
لن والسككتحقا ق, للختصككا ص للختصا ص هنا  اللم)) (( للهوقوله: 

المسككتحق لن وحككده, والسككتحقا ق للككه إل يصككح ل المطلق الحمد
لكنككه الحمككد استحق وإن وجل, المخلو ق عز الله هو حقيقة للحمد
كككل أو المخلككو ق مككن يأتيككك شككيء كل لن حقيقيا استحقاقا ليس
يحسككن عنككدما المخلككو ق أحمككد اللككه, فأنككا فمن المخلو ق في كمال

المسككتقل هككو لنككه ل كمال, أحمككده صفات فيه أرى عندما أو إلي
والختصككا ص للسككتحقا ق لله هنا اللم السبب, إذن لنه بذلك, ولكن

طيب. 
المدبر, يعني المالك الخالق  هو)) الرب العدالمنين (( ربوقوله: 

اللككه بهككا وصككف الككتي أو وجككل عككز اللككه إلككى المضككافة رب كلمة
هكو وجكل عكز والتكدبير, فكالله والملكك معكان: الخلكق ثلثكة تتضمن
شككيء, لكل المدبر شيء, وهو لكل المالك شيء, وهو لكل الخالق

السمداء من َنيرزقكم من (( قل:  بهذا يقرون المشركون حتى
الحههي َنيخهرج نومههن نوالبصهدار السههمع َنيملهك أمن نوالرض

المههر َنيههدبر نومههن الحههي مههن المنيههت نوَنيخههرج المنيههت من
).) الله فسنيقولون

اللككه, سككوى مككن كككل العلمككاء: العككالم  قال)) (( العدالمنينوقوله: 
كككل فككي أن إذ وعل جككل خككالقهم علككى علككم لنهككم عالمككا وسموا
وغير وقدرته الرب عظمة على تدل آية المخلوقات هذه من شيء
الربوبية.  معاني تقتضه مما ذلك
عككز للككه المطلقككة الحيككاة منها: ثبككوت فوائد الكريمة الية هذه في

كككل مككن كاملككة تعككالى اللككه  وحيككاة)) الحي (( هو:  لقوله وجل
فناء, يلحقها ل لنه عدم, كاملة يسبقها لم لنها كاملة الوجوه, فهي

عككن منزهككة لنهككا الكمال, كاملة أوصا ف لجميع متضمنة لنها كاملة
ن النقص, فكمالهكا صفات كل تعكالى: قكال أربعكة, كمكا ؟ وجكوه م

ونفككي كمال ) صفة) نوم نول سنة تأخذه ل القنيوم (( الحي
نقص. 

السككماء ؟ المتعديككة أو اللزمككة السككماء من قائل: الحي قال فإن
وجل عز الله أسماء أن التوحيد كتب في العلماء ذكر اللزمة, وقد



اسما ثلثة: إثباتها بأمور إل بها اليمان يتم ل فإنه متعدية كانت إن
هككذه علككى يترتب ما الصفات, وإثبات من عليه دلت ما لله, وإثبات

ذلكك شكيئين: إثبكات يتضكمن فكإنه لزما السم كان إذا الصفة, وأما
فقط. الصفات من عليه دل ما وجل, والثاني: إثبات عز لله السم
لقككوله الله سوى عما اللوهية الكريمة: انتفاء الية هذه فوائد ومن

العبد تأله وهي اللوهية معنى وعرفتم))  هو إل إله (( لتعالى: 
. وتعظيما محبة وجل عز لله

فككي وجككل عككز للككه الخل ص الكريمة: وجككوب الية هذه فوائد ومن
)). الدَنين له مخلصنين (( فدادعوهلقوله:  والدعاء العبادة

ذاتكه فكي وجكل عز الله كمال الكريمة: إثبات الية هذه فوائد ومن
أثنككى  فككالله)) العههدالمنين رب للههه (( الحمدلقوله:  إنعامه وفي
صفاته. لكمال بذلك نفسه على
:لقككوله شككيء لكككل وتعالى سبحانه الله ربوبية عموم فوائدها ومن

)). العدالمنين (( رب
وجككل, والمختككص عككز اللككه هككو للحمككد المسككتحق أن فوائدها ومن

وتعالى.   سبحانه الله هو المطلق بالحمد
تههدعون الههذَنين أعبههد أن نهنيههت إنههي (( قل:  تعالى قال ثم

اللككه صككلى للنككبي آخككره, قككل: الخطككاب ) إلى... ) الله دنون من
أعبههد أن نهنيههت (( إنيفيقككول:  المشركين يخاطب وسلم عليه

. )) الله دنون من تدعون الذَنين
إن, ونهيككت: فعككل بككك مؤكككدة هنككا  الجملككة)) نهنيت (( إنيوقوله: 

قال به, كما للعلم الفاعل فاعله, وحذ ف يسمى لم لما مبني ماض
به, لنككه للعلم الفاعل  حذ ف)) ضعنيفدا النسدان (( نوخلقتعالى: 

شككرعية مسككألة المسككألة الله, وهنا هو الخالق أن في ينازع أحد ل
الككذي أنككه كما الله هو والنهي المر له الذي أن في نزاع نهي, فل

وجل.  عز الله هو الناهي يكون الخلق, إذن له
فككي النهككي تعريكف السكتعلء, هكذا وجككه علكى الكف والنهي: طلب

بصههنيغة السههتعلء نوجههه علههى الكههف " طلبالفقككه,  أصككول
بككه الكف, خرج  فقولنا: طلب", النداهنية بل المقرنون المضدارع

الككدعاء بككه الستعلء, خرج وجه وقولنا: على المباح؛ به وخرج المر
السككتعلء وجه على الله ندعو ل  لننا)) تؤاخذندا ل (( ربندامثل: 

وجككل؛ عككز اللككه أمككام أنفسككنا الستضعا ف, نستضعف وجه على بل



نحكو بكه الناهيككة, خككرج بل المقكرون المضكارع بقولنا: بصككيغة وخرج
اصطلحا, نهيا ليس لكنه نهي كذا, هذا اجتنب كذا عن قولك: انتهي

بالجتناب.  أمر هو بل
هككذا  هككل)) النوثدان من الرجس (( اجتنبواقائل:  لك قال فلو
نقككول: الثككاني, أمككر ؟ باجتنككابه أمر أو الوثان من الرجس عن نهي

ن الرجكس تقكرب قلكت: ل إذا باجتنكابه, لككن ار م نهيكا الوثكان, ص
طيب. 

 العبككادة:)) اللههه دنون مههن تههدعون الذَنين أعبد أن (( نهنيت
وتعظيما.   محبة للمعبود التذلل هي

"المفسككر:   قككال)) اللههه دنون مههن تههدعون (( الههذَنينوقككوله: 
مككن شككيء فيككه أيضككا  وهككذا)) " اللههه دنون (( مههن تعبههدنون

وتسككألون, تعبككدون  أي)) (( تدعونالمراد:  أن القصور, والصواب
بالسككؤال, لهككا أصككنامهم, ويتككذللون يسألون من المشركين من لن

أعبد أن (( نهنيتتعالى.  الله رحمه المفسر ذكره مما أعم فهي
)) اللههه دنون (( من وقككوله: )) الله دنون من تدعون الذَنين

الله.  سوى أي: من
زمككان  لمككا: ظككر ف)) ربههي مههن البنيندات جداءني (( لمداوقوله: 
أوجه:  أربعة على العربية اللغة في حين, ولما: تأتي بمعنى
الية.  هذه في كما حين بمعنى تكون الول: أن الوجه

(( إن:  تعكالى قكوله فكي كمكا إل بمعنكى تككون الثاني: أن والوجه
حههدافظ علنيهههدا (( لمدا) معنككى: ) حدافظ علنيهدا لمدا نفس كل
حافظ.  عليها  إل))

لمههدا (( بل:  تعككالى كقككوله جككزم حر ف تكون الثالث: أن والمعنى
قريب.  ولكنه عذابي يذوقوا لم ) أي: بل) عذاب َنيذنوقوا
زيككد جكاء لوجكود, كقولككك: لمكا وجود حر ف تكون الرابع: أن المعنى

 ... عمرو, نعم جاء
جككاءني, والبينككات  أي: حيككن)) ربي من البنيندات جداءني (( لمدا

البينككات, قكال بكه, والتقكدير: اليككات للعلككم محكذو ف لموصو ف صفة
اللككه رحمككه قككال ممككا أعككم  والمعنى" التوحنيد " دللئلالمفسر: 
والبصككر السككمع ودلئككل القدرة ودلئل التوحيد دلئل هي تعالى, بل

تككرون وجككل, وأنتككم عز الله من البينات جاءه أنه ذلك, المهم وغير
وذلككك موصككوفها محككذو ف دائمككا البينككات كلمككة العزيككز القرآن في



فككي مالككك ابككن قككال كمككا حككذفه يجككوز المعلوم به, والشيء للعلم
كككل فككي عامككة قاعككدة  وهذه". جدالئز َنيعلم مدا " نوحذفاللفية: 

فقط.  والخبر المبتدأ في ليس شيء
وجككل, عز الله من بجاء, أي: جاءني متعلق))  ربي (( منوقوله: 

عز الله بها يربي خاصة ربوبية هذه لن الربوبية باسم ذكره ولكنه
أعبككد أن نهيككت نهيككت،  مقابككل)) (( نوأمرتورسككله,  أنبياءه وجل

اللككه. ؟ المككر  مككن)) العههدالمنين لههرب أسههلم أن (( نوأمههرت
افعههل بصههنيغة السههتعلء نوجب على الفعل " طلبوالمر: 

 ". المر على َنيدل ممدا غنيرهدا أنو
منصككوب مضارع  أن: مصدرية, وأسلم: فعل)) أسلم (( أنوقوله: 

هنككا بالسككلم العككالمين, والمككراد لككرب أسككلم: أستسككلم بها. ومعنى
نفعلككه أن يمكككن الذي بطاقتنا, وهو الذي هو الشرعي, لنه السلم

الكككوني السلم المؤمن, أما من إل يكون ل الذي نفعله, وهو ل أو
والكككافر, المككؤمن مكن ندافعه, ويككون أن يمكننا بطاقتنا, ول فليس

معنيين:  له وجهين, أو على يأتي السلم أن لنا يتبين إذا
الشككرعي, السككلم الكككوني, والثككاني: السككلم الول: السلم المعنى
قككوله الول الككديني, فمككن الشرعي السلم القدري, والثاني الكوني
فههي مههن أسههلم نولههه َنيبغههون اللههه دَنيههن (( أفغنيههر:  تعككالى

) السكككلم) َنيرجعون نوإلنيه نوكرهدا طوعدا نوالرض السمدانوات
ل الشككرعي  والسككلم)) كرهههدا أنو (( طوعداقال:  كوني, لنه هنا

شككيء, لكككل عامككا يكككون ل الشككرعي بككالكراه, والسككلم يكككون
بككه  المككراد)) أسههلم (( أنقككوله:  قدري, وهنا كوني هنا فالسلم
وتككذلل تعبككدا أستسككلم أسلم: أي أن الديني, يعني الشرعي السلم

وجل.  عز لله
السككابقة, الية في قلنا ما فيها  نقول)) العدالمنين (( لربوقوله: 

ذلككك ليكككون قلنككا ؟ لله أسلم أن يقل لم قائل: لماذا قال لو لكن
رب اللككه لن  ؟ أسككلمت لمككاذا السككلم, يعنككي وجككه علككى دليل

وجككل, عككز له يتعبد وأن له يسلم أن أحق العالمين العالمين, ورب
. السلم هو الذي السابق للحكم كالدليل فهو
فوائد:  الكريمة الية هذه في

مككن: تؤخككذ منهككي مأمور عبد وسلم عليه الله صلى النبي أول: أن
 طيب. )) أسلم (( أن



صككلى النككبي أن يقككول مككن دعوى بطلن الفائدة هذه على ويتفرع
ل والرض, لنككه السككماوات فككي والنهككي المككر له وسلم عليه الله

منهي. مأمور وهو كذلك يكون أن يمكن
لقككوله: وجككل عككز للككه الخل ص الكريمككة: وجككوب اليككة فوائككد مككن

حقيقككة  وهككذا)) أسههلم أن )) (( نوأمههرت أعبههد أن (( نهنيههت
. الخل ص

قبككل التخلية أن وهي المشهورة القاعدة إلى الشارة فوائدها ومن
التحلية, قبل التزيين, التخلية يعني الماء, التحلية تحلية التحلية, ليس

أن (( نوأمههرت تخليككة  هككذه)) أعبههد أن (( نهنيههتمككن:  تؤخككذ
إذا التحلية أن التحلية قبل التخلية كون تحلية, ووجه  هذه)) أسلم
طهككر متلوثككة, فككأنت ناقصككة صككارت نظيككف غيككر محل على وردت
اللككه إل نفككي إلككه ل الخل ص كلمة ثانيا, وهكذا حله ثم أول المحل

طيب. تحلية والثاني تخلية إثبات, الول
النهككي اللككه, لن سككوى مككا عبككادة الكريمككة: بطلن اليككة فوائد من

دل اللككه سككوى مككا عبككادة عككن نهينا والفساد, فلما البطلن يقتضي
باطلة.  أنها على ذلك
وسككلم عليككه اللككه صككلى النككبي الكريمككة: أن اليككة هذه فوائد ومن

ربههي من البنيندات جداءني (( لمدالقوله:  العلم إلى يحتاج كغيره
(( .

صلى الرسول يكون كيف وهو كبير إشكال هذا قائل: في قال فإن
النهككي جككاءه حيككن إل اللهككة هذه ببطلن يعلم لم وسلم عليه الله
كككونه أمككا ؟ والعقككول الفطككر في مركوز اللهة هذه بطلن أن مع

مههن ( مدا:  وسككلم عليككه اللككه صككلى فلقككوله الفطككر فككي مركوزا
اللككه عبككادة هككي  والفطككرة) الفطههرة علههى إلى َنيولد مولود

علككى اسككتدل والسلم الصلة عليه إبراهيم فلن العقل وحده, وأما
ل مههدا تعبههد (( لملبيككه:  قككال حيككن عقلككي بككدليل اللهككة بطلن
 ) ؟) شنيئدا عنك َنيغني نول َنيبصر نول َنيسمع

اللهككة هككذه بطلن يعلككم وسككلم عليككه اللككه صلى الرسول قلنا: إن
الرسككالة, فتكككون لثبككات البينككات اليككات إلككى العلم هذا أسند لكنه

العقل. عليه ويدل الفطرة تقتضيه لما مؤيدة الرسالة
اللككه صككلى الرسككول بككه جككاء مككا الكريمككة: أن الية هذه فوائد من

)) (( البنينههداتلقوله:  خفاء فيها ليس بينات آيات فهو وسلم عليه



الله صلى الرسول منزل إلى يترددون كانوا المشركين أن والعجب
وعقككولهم, بألبككابهم أخككذ لنككه القككرآن يسككتمعون خفيككة وسلم عليه

ومكابرة. استكبارا ينكرون بالله والعياذ لكنهم
الرسككول بككه جككاء مكا خفكاء مككن الكريمة: التحككذير الية فوائد ومن

بككه جككاء مككا أن يككرى ل الككذي أن بمعنككى وسككلم عليككه اللككه صككلى
غشككاوة, لن قلبككه علككى أن فليعلم البينات لليات متضمن الرسول

حككق الرسككول بككه جككاء مككا أن يعر ف أن لبد النزيه النظيف القلب
الحككق, قككال تعككر ف فل القلككوب علككى الككذنوب تتراكم قد بين, لكن

النولنيههن أسههداطنير قههدال آَنيداتنههدا علنيه تتلى (( إذا:  تعالى الله
) فصككاروا) َنيكسههبون كههدانوا مههدا قلههوبهم علههى ران بل كل

أل اللككه الوليككن, نسككأل أسككاطير يرونككه الكريككم القككرآن هككذا يرون
مسككتنيرا قلبككك تجد لم خطيرة, إذا وقلوبكم, فالمسألة قلوبنا يعمي
فككي أن فككاعلم الرسككول بككه جككاء بمككا أعككم بعبككارة أو القرآن بهذا

ل حكككتى المككرض أول فككي دام مككا القلكككب بلء, فكككداوي القلككب
بعد. إصلحه من تتمكن فل القلب على فيقضي المرض يستشري

محمككد برسكوله تعككالى اللككه الكريمككة: عنايكة اليككة هككذه فوائد ومن
قككوله: فككي الخاصة الربوبية إثبات في وذلك وسلم عليه الله صلى

)). ربي (( من
لقككوله: وجككل عككز للككه السككلم الكريمككة: وجككوب اليككة فوائككد ومن

)). أسلم أن (( نوأمرت
حركككة مككن للقلككب لبككد أنككه إلى الكريمة: الشارة الية فوائد ومن
تفريككغ, هككذا  وهذا)) (( نهنيتلقوله:  حق إلى وإما باطل إلى فإما

إذا شككيء كككل السككلم, لن وهككو يمله ما له يكون أن لبد الفراغ
الباطككل من المكان خلي خاويا, فإذا المر سيبقى بديل له يكن لم

باطل شيء كل وجدت تأملت إذا أيضا بالحق, وهكذا يمل أن وجب
اللككه قككال النسان, لمككا فتذبذب خاويا المر بقي حق يخلفه لم إذا

)) انظرندا (( نوقولوا ؟ قال  ماذا)) راعندا تقولوا (( لتعالى: 
الحق.  يخلفه أن فلبد الباطل أبطل قول, فإذا من لبد

لككه يسلم أن يستحق ل الله سوى ما الكريمة: أن الية فوائد ومن
الحككق فهككو العككالمين رب كككان  فمن)) العدالمنين (( لربلقوله: 

وجل. عز الله إل العالمين برب يوصف له, ول بالسلم
(( لههربلقككوله:  لله الربوبية عموم الكريمة: إثبات الية فوائد ومن



)). العدالمنين
فيككه كككان وإن المناسككب الوصككف الكريمة: مراعاة الية فوائد ومن

لله, مككع عن  عدول)) العدالمنين (( لربلقوله:  الشهر عن عدول
أعلم.  والله أولى المناسب الوصف اعتبار الشهر, لكن هو الله أن

...:  الطالب
.أيضا الفساد يقتضي بالجتناب المر لن: ل,  الشيخ

 ؟ والمتعدي اللزم السم بين نفر ق كيف : شيخ الطالب
فل. ل متعدي, وما فهو الغير إلى تعدى ما:  الشيخ

؟ لغويا ليس التفريق : هل الطالب
من بد ل السميع, معناه هو قلت: الله ومعنوي, إذا ل, لغوي:  الشيخ

بنفسككه, عظيككم بنفسككه للغيككر, حككي يتعككدى مككا الحي مسموع, لكن
...  كثيرة: الجليل السماء
أليككس العبككادة ودعككاء المسككألة دعككاء بيككن تفريقنككا شككيخ:  الطككالب

؟ عبادة دعاء الجميع
اغفككر رب يككا أقككول أو أصككلي أقوم أن بين فر ق  بلى, لكن: الشيخ

صريح.  سؤال لي, الثاني
 ؟ دعاء كلهما : لكن الطالب
العابد لن ؟ دعاء سميت لماذا العبادة هكذا, قلنا قلنا  نحن: الشيخ

الككدعاء الحال, أما بلسان داع العقاب, فهو من والنجاة الثواب يريد
أشكبه ومكا وارحمكي لكي اغفكر المقكال: اللهكم بلسكان فهو الصريح

ذلك. 
بالسككؤال, والعبككادة لككه وتككذل للككه تتعبككد  لنككك) عبههدادة ( الدعداء

. سائل العابد لن مسألة يسمى أيضا معروفة, وكلها
وجككه علككى بالكمككال المحمككود وصككف هككو الحمككد : شككيخ الطككالب
الصككلة عليككه قككوله المدح, في من أبلغ هذا والمحبة, وقلنا التعظيم

ليككس المدح)  الله من المدح إلنيه أحب أحد ( لنيسوالسلم: 
؟ اليراد هذا اللغوي, فكيف تفسيرها في كما وتعظيما محبة

. الحمد هنا بالمدح : المراد الشيخ
التقككدير:  قككال)) هههو إل إله (( لفسككر:  بعضهم : شيخ الطالب

الباطلككة, لللهككة تككأتي ل العربيككة اللغككة فككي اللككه أن أحككق, وقككال
الخصم. ؟ مع التنزل باب من القرآن في وورودها

لهككذه يتعبككدون المشككركين هككؤلء بصككحيح, لن : خطأ, ليككس الشيخ



تسككمع نفوسهم, ألم في لله, يعظمونها المؤمنون يتعبد كما الصنام
هبل.  أحد: أعل يوم سفيان أبي قول

؟ المشاكلة باب : من الطالب
الحقيقة. الصلمشاكلة,  ول : أبدا الشيخ

اللككه إل إلككه قلككت: ل إذا استحسككن السككلف بعككض ...:  الطككالب
الكافرون. كره الدين, زيادة: ولو له مخلصين

الرسككول محلككه, لن غيككر فككي بصحيح, استحسان ليس هذا:  الشيخ
إل إله ( ل:  الصككلة أذكككار في يقول كان وسلم عليه الله صلى
رب للككه الحمككد),  الههدَنين لههه مخلصنين إَنيداه إل نعبد نول اله

مشروعة.  إنها نقول  ل... ؟ الكافرون كره ولو أو العالمين
غيككره, وعلككى الله على يكون الحياة مطلق أن الية في : ذكرتم الطالب
تقدير هناك  أليس)) نوالحنيداة الموت (( خلقتعالى:  قوله علي أشكل

؟ الحياة محذو ف: وخلق
المخلكو ق, إذن حيكاة المخلوقكة الحيكاة, والحيكاة  بلى, وخلكق: الشيخ
أن أردت أنككا ؟ واضككح للمخلككو ق، ويكككون للككه يكككون الحياة مطلق
المنيههت مههن الحههي (( َنيخرجقوله:  عن عدول الية بهذه أستدل

ن مخلوقكة, ول الحيكاة أن فكي صكريحة هكذه  لن)) تككون أن يمك
المخلو ق.  حياة إل مخلوقة حياة

صيغة المضارع, طيب صيغة على الناهية ل بدخول يكون : النهي الطالب
؟ الماضي

صككيغة ليسككت  هككذه...الماضي,  بصيغة النهي ترد يمكن ما:  الشيخ
الصككطلحي, النهككي غيككر المعنككوي شك, النهككي ل نهي هي نهي, ل

نهيككا نهككي, وليككس هككذا))  النوثههدان مههن الرجههس (( اجتنبههوا
السككتعلء وجه على الكف هو: طلب الصطلح في اصطلحا, النهي

العككام بالمعنى النهي الناهية, أما بل المقرونة المضارعة هي بصيغة
لمككن قلككت لككو النهي, حتى على يدل النكار بمعنى الستفهام حتى
لكنككه الن مستفهم ؟ هذا تقول: أتفعل فيه مرغوب غير شيئا فعل

يفيككد عمككا نتكلككم هككذا, ولسككنا هككو اصككطلحا للنهي, تعريفه متضمن
نقككول غلككط, بككل قلنككا نهي هذا أن قلت لو الرجس النهي, فاجتنبوا

صيغة هي ما لكن ماضي فعل صيغة هذه بالجتناب, نهيت أمر هذا
مككن يككدعون الككذين تعبد ل ؟ النهي صيغة نهي, فما بأنه نهي, إخبار

معناها.  هذا الله دون


